
 

 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”, ЕЛЕКТРОННА И ОФИЦИАЛНА ПОЩА В РИОСВ–ПАЗАРДЖИК 

ПРЕЗ МЕСЕЦ  ЮНИ – 2020 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия Последващ 

контрол 

1 03.06.2020г     „Зелен телефон” Намерен малък ястреб или сокол 

със счупено крило в с. Мокрище. 

Проверка на място установи, че 

птицата е от вида ветрушка. По данни 

от сигналоподателя, крилото й е ране- 

но. Огледът не установи наранявания 

и съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР 

ветрушката е освободена в подходящ 

за вида район. 

 

2 04.06.2020г   Електронна поща Миризми на свински изпражнения 

се носят от свинекомплекса на 

бошулско шосе, близо до гр. 

Пазарджик.  

Проверка на обекта установи, че 

торовата лагуна е плътно затворена и 

покрита, няма течове, които могат да 

причинят миризми в атмосферния 

въздух. В момента на проверката 

такива не са установени както на 

производствената площадка, така и из 

вън нея. Дадено е предписание  

всички дейности на площадката да се 

извършват по начин, недопускащ 

разпространението на миризми извън 

границите й. 

 

3 09.06.2020г    „Зелен телефон” Паднало гнездо с две малки щъркел 

чета на ул. „Ал. Стамболийски”№1 

в с. Алеко Константиново. 

 

Във връзка с подадения сигнал двете 

защитени птици са транспортирани 

до спасителния център в гр. Стара 

Загора, на основание чл. 39, ал. 2, т. 2 

от ЗБР. 

 

4 10.06.2020г    „Зелен телефон” Паднало гнездо с малки щъркелчета 

в с. Черногорово. 

Във връзка с подадения сигнал две 

защитени птици са транспортирани 

до спасителния център в гр. Стара 

 



Загора, на основание чл. 39, ал. 2, т. 2 

от ЗБР. 

5 10.06.2020г   Електронна поща Предлагане на хладилни агенти в 

нарушение на изискванията на 

законодателството. 

Извършена е проверка на посочените 

линкове в сайта OLX, касаещи обяви 

на лице, което предлага по интернет 

хладилен агент - флуорсъдържащи 

парникови газове в бутилки за 

еднократна употреба. От разговор на 

посочен за връзка телефон стана 

ясно, че дейността се извършва в гр. 

Варна, а доставката е чрез куриер. На 

територията на област Пазарджик 

търговска дейност с хладилен агент в 

бутилки за еднократна употреба не се 

извършва. 

 

6 15.06.2020г Административно 

обслужване 

Нерегламентирано заустване на 

отпадъчни води чрез свързана тръба 

от казани за варене на ракия в 

напоителен канал „Ветрен дол – 

Дебращица”. 

Проверка на ракиджийницата в с. 

Ветрен дол, общ. Септември не 

констатира заустване на отпадъчни 

води. Обектът е въведен в експло- 

атация със заповед №56/2006 год. На 

ползвателя е предписано да сключи 

договор със специализирана фирма за 

почистване на септичната яма. 

Предстои последващ контрол. 

 

7 16.06.2020г Административно 

обслужване 

Силен шум и замърсяване с паспал 

и люспи от малката оризарна в с. 

Ковачево, общ. Септември. 

Извършена е проверка и на двете 

оризарни в с. Ковачево с оператори 

„БГ Фууд Съплай”ООД и „Балкан 

райс”ООД. В момента на проверката 

на работната площадка на „БГ Фууд 

Съплай”ООД /малката оризарна/ не 

се извършва производствена дейност. 

Няма съхранение на открито на 

оризова арпа и оризова люспа. Два 

биг-бега за събиране на оризова 

 



люспа са запълнени на 80%. 

Вентилаторът е монтиран на открито, 

до  производственото помещение. 

Образуваните оризови трици се 

предават за храна на животни. В 

момента на проверката няма прахово 

замърсяване и шум в околната среда 

от производствената дейност. На 

оператора е предписано да извърши 

класификация на отпадъците от 

дейността и собствени периодични 

измервания на шума в околната среда 

и да представи в РИОСВ-Пазарджик 

доклад с резултатите от измерването. 

8 16.06.2020г  Електронна поща Изкопни дейности и сеч на дървета 

в имот, който попада в границите на 

две защитени зони, в близост до 

язовир „Доспат”. 

Извършена е проверка на място. На 

собственика на имота са дадени пред- 

писания за представяне на документи 

Работата по изясняване на случая 

продължава. 

 

9 17.06.2020г  Електронна поща Замърсяване на яз. „Батак” - по 

бреговата ивица има отлагане на 

нефтени продукти. 

Извършена е съвместна проверка на 

19.06.2020 г. с представители на БД 

ИБР и РЛ Пазарджик. Замерените 

моментни показатели: рН, електро 

проводимост и разтворен кислород са 

в нормите. Сигналът е неоснователен. 

 

10 19.06.2020г   Електронна поща Паднали малки щъркелчета от  

бутнати стълбове от EVN, близо до 

гр. Брацигово. 

РИОСВ уведоми подателя на сигнала 

за извършена проверка, която конста- 

тира демонтирани железобетонни 

стълбове, но не и работници, 

извършващи описаната дейност. Не 

са установени млади птици, яйца, 

обитаеми гнезда. Върху един от 

стълбовете се вижда част от гнездови 

материал. В случая, РИОСВ не може 

 



да предприеме действия по 

компетентност. 

11 22.06.2020г   Електронна поща Голямо, мазно петно в яз. „Батак”, в 

близост до втичалото от яз. „Голям 

Беглик” - мирише ужасно и се 

отлага на брега. 

Извършена е съвместна проверка с 

представители на БД ИБР и РЛ 

Пазарджик. Взети са водни проби от 

яз. „Батак” и яз. „Голям Беглик”. 

Няма точков източник. Резултатите 

ще коментират експерти на БД ИБР. 

 

12 22.06.2020г     „Зелен телефон” Нерегламентирано събиране на отпа 

дъци в имот на ул. „Заводска”№1 в 

гр. Пазарджик. 

При извършената проверка е дадено 

предписание на наемателя на имота 

да извърши почистване на площад 

ката. Предстои последващ контрол. 

 

13 29.06.2020г    Електронна поща Умряла риба в р. Марица, под мост 

„Атлантик”. 

Извършена е съвместна проверка на 

29.06.2020 г. с представители на БД 

ИБР и РЛ Пазарджик. Не се 

констатира наличие на умряла риба в 

посочения участък на реката. Взети 

са три водни проби – две от р. 

Марица /от мост „Атлантик” и 100 м. 

преди моста/ и от река Тополница, 

преди вливането й в река Марица. 

Резултатите от водните проби ще 

коментират експерти на БД ИБР. 

 

14 30.06.2020г Официалната поща Изхвърлени отпадъци – гуми и 

чували със строителни отпадъци в  

м. „Писковец”, гр. Пазарджик. 

Съвместен оглед на експерт на 

РИОСВ-Пазарджик и еколог от 

общинската администрация установи, 

че е извършено почистване на отпа- 

дъците.   

 

 

 


